Pravidlá ochrany a spravovania osobných údajov
Pravidlá ochrany a spravovania osobných údajov týkajúce sa VIP komunity prevádzkovanej
spoločnosťou SEN World Group Fze. Súčasné predpisy tvoria neoddeliteľnú súčasť VZP.
1. Klient berie na vedomie a výslovne prijíma, že pre splnenie povinností vyplývajúcich zo VZP je
nevyhnutné, aby spoločnosť SEN spravovala osobné údaje Klienta. Spoločnosť SEN informuje
prostredníctvom súčasných pravidiel Klienta o tom, že spravovanie ním dobrovoľne poskytnutých
osobných údajov bude spoločnosť SEN vykonávať plne v súlade s medzinárodnými nariadeniami
zákona o osobných údajoch. Spoločnosť SEN je vyššie uvedené údaje oprávnená využiť výlučne na
identifikáciu Klienta, kontrolu jeho právnych a obchodných spôsobilostí, a tiež v záujme uplatnenia
jeho práv a povinností uvedených vo VZP, ako aj na ich sprístupnenie Odporúčajúcim (Inštruktorom)
súvisiacim s Klientom, a to s prihliadnutím na zákonné obmedzenia. Pri vytváraní súčasných pravidiel
prihliadala spoločnosť SEN najmä na právne nariadenia zákona VI z roku 1998 o ochrane jedincov pri
strojovom spravovaní osobných údajov, ktorý vstúpil do platnosti na základe Dohody prijatej
v Štrasburgu dňa 28. januára 1981, a tiež na právne nariadenia o ochrane osobných údajov platné
v Spojených arabských emirátoch (UAE).
Systém spoločnosti SEN venuje, na základe medzinárodne platných právnych predpisov a dohôd
(Európska rada, FATF, OECD), osobitnú starostlivosť princípom týkajúcim sa predchádzaniu praniu
špinavých peňazí a princípom týkajúcim sa boja proti financovaniu terorizmu.
Cieľom súčasných pravidiel je zabezpečiť každému jedincovi, nezávisle od jeho národnosti alebo
bydliska, pri strojovom spravovaní jeho osobných údajov rešpektovanie jeho práv a základných práv
na slobodu, najmä jeho práva na súkromný život (ochrana osobných údajov), a to v každej oblasti
služieb poskytovaných spoločnosťou SEN.
Spravovanie osobných údajov sa vykonáva servermi spoločnosti SEN prostredníctvom webovej
stránky kódovanej silnou (128-bitovou) SSL technológiou, vďaka čomu sa Vaše údaje garantovane
cez internet nedostanú k žiadnym neoprávneným osobám.
Osobné údaje: údaje, ktoré je možné spojiť s danou fyzickou osobou (ďalej len ako „dotknutá
osoba“), z daných údajov je možné zistiť závery týkajúce sa dotknutej osoby. Osobný údaj si počas
jeho spravovania zachováva svoju kvalitu až dovtedy, kým bude jeho spojitosť s dotknutou osobou
obnoviteľná.
Spravovanie údajov: zber, príjem, uchovávanie a spracovanie, využitie (vrátane preposielania
a zverejnenia) a zmazanie osobných údajov, bez ohľadu na použitú metódu. Za spravovanie osobných
údajov sa považuje aj zmena údajov a zamedzenie ich ďalšiemu využitiu.
Spravovateľ osobných údajov: SEN World Group Fze.
Spracovanie osobných údajov: operácie spracovania osobných údajov a výkon technických úloh,
a to nezávisle od postupu a nástrojov využívaných na výkon operácií a miesta využitia.
Spracovateľ osobných údajov: fyzická alebo právnická osoba, respektíve organizácia bez právnej
subjektivity, ktorá na základe poverenia spravovateľa osobných údajov vykonáva spracovanie
osobných údajov.
Zmazanie údajov: zmena údajov za účelom ich ďalšieho nepoznania, a to spôsobom, pri ktorom už
ich obnova nebude možná.
Automatizovaný súbor dát: súbor údajov na automatické spracovanie.
Strojné spracovanie: obsahuje nasledujúce operácie, ktoré sú vykonané čiastočne alebo plne
automatizovanými nástrojmi: uchovávanie údajov, logické alebo aritmetické operácie s údajmi, zmena
údajov, zmazanie, vyhľadávanie a rozširovanie údajov.
2. Osobné údaje Klienta spravujú SEN a Spoločnosti skupiny SEN výlučne za účelom plnenia služieb
súvisiacich so systémom SEN, bezpečnou, plynulou a bezchybnou prevádzkou systému SEN (najmä
s cieľom identifikácie v rámci systému SEN), respektíve v záujme nasledujúcich cieľov:
- Identifikácia Klienta
- Prevádzka a ďalšie rozširovanie systému SEN a vyhotovovanie štatistík, vyhotovovanie prieskumov
trhu, trhových analýz, využívanie údajov za účelom získania referencií a ich využitie za

účelom reklamy, technická prevádzka služieb, zasielanie oznamov a newsletterov ohľadom súčasnej
zmluvy, v súvislosti s vybavovaním náležitostí súvisiacich s nákupmi Partnerských spoločností.
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je na základe miestnych a medzinárodných
princípov o ochrane osobných údajov a zverejňovaní údajov verejného záujmu dobrovoľný súhlas
dotknutej osoby.
Spoločnosť SEN nie je oprávnená odovzdávať osobné údaje Klienta tretím neoprávneným osobám,
respektíve ich akýmkoľvek spôsobom sprístupniť. Klient podpisom súčasnej zmluvy výslovne súhlasí
so spravovaním a evidenciou osobných údajov, ktoré zadal a uviedol v zmluve alebo poskytol
spoločnosti SEN iným spôsobom, s ich využitím v rámci prevádzky Systému alebo pri plnení ďalších
zmluvných povinností spoločnosti SEN, alebo v záujme týchto alebo vyššie uvedených cieľov, a tiež
súhlasí s ich poskytnutím zahraničným zmluvným partnerom, respektíve tretím osobám. Klient
výslovne súhlasí s tým, že mu bude spoločnosť SEN na ním uvedené telefónne číslo alebo e-mailovú
adresu zasielať s marketingovým cieľom informačné materiály alebo ďalšie materiály potrebné
pre fungovanie Systému alebo jeho podporu. Spravovateľ údajov nemôže osobné údaje využiť na
odlišné ciele, ako tie, ktoré sú uvedené v súčasných bodoch.
Údaje je možné získať a spracovať výlučne spravodlivo a zákonne. Údaje je možné ukladať výlučne
pre stanovené a zákonné ciele, ich odlišné využitie je zakázané. Údaje musia byť v súlade s cieľom ich
ukladania, musia tomuto cieľu zodpovedať a nemôžu tento cieľ presiahnuť. Spôsob ukladania údajov
musí zodpovedať identifikácii subjektu spätej s danými údajmi a výlučne do doby potrebnej pre
splnenie cieľov ukladania. V záujme ochrany osobných údajov uložených v automatizovaných
súboroch dát je potrebné prijať voči náhodnému a neoprávnenému zničeniu, náhodnej strate,
respektíve za účelom obmedzenia neoprávneného prístupu, zmien alebo rozširovania osobných údajov
vhodné bezpečnostné opatrenia.
3. SEN je oprávnená získané a spracované osobné a ďalšie údaje Klienta poskytnúť spoločnostiam
skupiny SEN a Odporúčajúcim (Inštruktorom) spojeným s Klientom, avšak výlučne za účelom
realizácie služieb súvisiacich so systémom SEN. Klient podpisom súčasnej dohody výslovne udeľuje
SEN a spoločnostiam skupiny SEN svoj súhlas na spracovanie vyššie určených a spracovaných údajov
(predovšetkým základné údaje a ďalšie osobné údaje potrebné na identifikáciu Klienta a potvrdenie
právneho základu predchádzajúceho spracovania údajov) aj po zániku zmluvy, respektíve na
spravovanie údajov v záujme vyššie uvedených cieľov. Tiež súhlasí s tým, že dané údaje budú
odovzdané obchodným organizáciám, najmä spoločnostiam prevádzkujúcim obchodné systémy na
základe zmluvného alebo ďalšieho obchodného vzťahu uzatvoreného so spoločnosťou SEN, a
tiež vyššie uvedeným Odporúčajúcim (Inštruktorom). V prípade, ak klient poskytnutie svojich údajov
z vyššie uvedených dôvodov písomne zakáže, spoločnosť SEN nie je viac oprávnená dané údaje
poskytovať. V takom prípade musí brať Klient na vedomie, že obmedzenie spracovania jeho údajov
môže brániť alebo obmedzovať dostupnosť Oprávnení dostupných v systéme SEN.
4. Klient podpisom súčasnej zmluvy poskytuje svoj výslovný súhlas na využívanie spoločnosťou SEN
jeho vyššie uvedených údajov za účelom reklamy, najmä na rozosielanie krátkych textových správ
(SMS) a e-mailov. Klient je oprávnený kedykoľvek si vyžiadať informácie o svojich osobných
údajoch spravovaných spoločnosťou SEN, respektíve môže žiadať o ich opravu, modifikáciu a zmenu,
a v prípade, ak to nie je právnymi predpismi obmedzené, tak aj o ich zmazanie. Vyššie uvedené
vyžiadanie informácií, respektíve príslušnú žiadosť môže Klient zaslať na oficiálnu elektronickú
adresu spoločnosti SEN. Spoločnosť SEN žiadosť Klienta súvisiacu s jeho osobnými údajmi prijme
a v najkratšej možnej dobe, najneskôr však do 30 dní od okamihu prijatia žiadosti, jej vyhovie. Klient
berie na vedomie a výslovne prijíma, že jeho žiadosť týkajúca sa zmazania jeho osobných údajov sa
súčasne považuje aj za vyhlásenie Klienta smerujúce k ukončeniu jeho Zmluvného pomeru. Klient
podpisom súčasnej zmluvy poskytuje, a to bez akejkoľvek finančnej protihodnoty, svoj predbežný
súhlas na využívanie a predstavovanie fotografií a videonahrávok vytvorených na podujatiach SEN,
ktoré boli organizované pre Klienta, na svojich ďalších podujatiach organizovaných spoločnosťou
SEN, respektíve na webovej stránke spoločnosti SEN, alebo na ich využívanie a predstavovanie iným
ďalším spôsobom okrem prípadu, ak daná fotografia alebo videonahrávka jasne porušuje dobré meno
a reputáciu Klienta a jeho ďalšie osobné práva.

Spoločnosť SEN si vyhradzuje právo na zmenu súčasných Pravidiel spravovania osobných údajov,
a to kedykoľvek na základe svojho jednostranného rozhodnutia. Po zmene Pravidiel spravovania
osobných údajov je všetkých Klientov potrebné informovať vhodným spôsobom (Zverejnenie na
webovej stránke). Ďalším využitím služieb berú užívatelia zmenené pravidlá na vedomie a vyžiadanie
ich osobitného súhlasu nie je potrebné.

